
Hotel Erlenhof****/***

In regiunea Carinthia din Austria Kötschach-Mauthen este una dintre cele mai frumoase 
localitati, este linistita, dar totusi, aici se gaseste totul de ceea ce au nevoie oamenii pentru
o distractie excelenta.

Hotelul, compus din 3 cladiri (o parte de 3*. o parte de 4* si apartamentele) are un aspect 
placut si este ideal pentru familii. Hotelul se afla la 20 km de la telegondola de schi 
Millennium Express.

Autocar de schi gratuit: transporta oaspetii la telegondola in 20 de minute. Cladirea 
principala a hotelului isi asteapta oaspetii cu servici de 4 stele si cu mancaruri delicioase 
(toata lumea mananca aici).

Tipul meselor: demipensiune: mic dejun bogat, tip bufet suedez si cina tip meniu (cu 
alegere dintr-un meniu).

Servicii: sauna, sala de fitness, masaj (contra cost), camera de jocuri pentru copii, o data 
intrare la Aquarena, care se afla la 800 m de la hotel.

Curling langa hotel (1 EUR/persoana), bucatarie internationala in fiecare saptamana, o 
data pe saptamana foc de tabara.

Langa hotel exista doua piste de sanius, care va ofera oportunitate la o distractie 
excelenta.

Camere: TV, telefon, baie cu dus, uscator de par, acces internet WiFi, balcon.

Tarife: 6 nopti cazare cu demipensiune, cina festiva de Revelion, muzica live, foc de 
artificii si cu multe alte programe

 
4* 
hotel

Adult 490 €

Copil intre 2-6 ani 220 €

Copil intre 6-12 ani 319 €

Copil intre 12-16 ani 343 €



Hotel Erlenhof****/***

Ausztriában, Karintia régióban Kötschach-Mauthen a környék egyik legszebb települése, csendes,
mégis minden megtalálható itt, ami biztosítja a vendégek felhőtlen szórakozását.

A három épületből álló, ( 3* -os és  4* -os hotel, apartman) kifejezetten családias, kellemes 
hangulatú szálloda, mely a Millennium Expressz sífelvonótól 20 km-re található. 

Ingyenes síbusz 20 perc alatt elszállítja a vendégeket a felvonóhoz. A szálloda főépülete 4*-os 
szolgáltatásokkal és fantasztikus konyhával várja a vendégeket. (Mindenki itt étkezik.)

Ellátás: félpanzió, bőséges büféreggeli, menüválasztásos vacsora, házias ételekkel.

Szolgáltatások:  szauna, fitneszterem,  masszázs  (  térítés  ellenében),  gyerek  játszószoba,
ingyenes belépő ( 1 alkalom) az Aquarenába,  800 m-re a hoteltől.

curling a hotel mellett( 1 €/fő), hetente nemzetközi konyha,  heti egyszer tábortűz, 

A hotel mellett két szánkópálya aktív kikapcsolódásra remek lehetőséget kínál. 

Szobák: tv., telefon, zuh/wc., hajszárító, ingyenes WIFI , erkély.

Árak:  6  éj  szállás,  félpanzióval,  szilveszteri  ünnepi  vacsorával,
élőzenével, tűzijátékkal, programokkal)

 4* hotel

Felnőtt 490 €

gyerek 2-6 évig 220 €
gyerek 6-12 
évig 319 €
gyerek 12-16 
évig 343 €

Magyar nyelvű síoktatás igényelhető. 



  


